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 تحديد مفھوم الدستور وبعض مبادئه ومراحل تطوره بالمغرب؛ •  :أهداف التعلم

 استخ/ص بعض المبادئ التي تجعل من الدستور القانون ا&سمى للدولة المغربية؛ •

 .والحقوق والواجباتترسيخ بعض المفاھيم السابقة كالمساواة  •
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  :رقم الدرس

  :المدة

  :المراجع

2  

  حصتان

كتاب فضاء  -

 االجتماعيات

 األستاذدليل  -

موسوعات ومواقع  -

  ...إلكترونية مختلفة

  وىـــــــــتالمحت  األسئلة التعليمية التعلمية  الدعائم الديداكتيكية  أهداف التعلم  مراحل إنجاز الدرس
إثارة اهتمام التالميذ   رصيد معرفي سابق  

من أجل الوصول 

  لمحاور الدرس

  .1996و 1992و 1980و 1972و  1970وقام بتعديله في السنوات  1962أقّر المغرب دستوره في سنة . 1666تحكمها ساللة حاكمة علوية منذ سنة  المغرب دولة ملكية وراثية  

  فماهو الدستور؟

  وماهي مبادئه وأهم مراحل تطوره األساسية؟

  ولماذا يعتبر الدستور القانون األسمى للدولة المغربية؟

   :مفهوم الدستور -١

تحديد مفهوم الدستور   

وبعض مبادئه ومراحل 

 تطوره بالمغرب؛

  

  150ص  1الوثيقة 

  151ص  2الوثيقة 
  ماهو مفهوم الدستور؟

  ماهي بعض مبادئ الدستور المغربي؟

سلط فيها، فهو تلك القواعد التي تنظم العالقة بين الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية، سواء مكتوبة أو متعارف عليها، حيث تنظم نظام الدول السياسي وأشكال الحكم فيها، وتوزيع ال

  .الحكام والمحكومين

وبصفتها دولة إفريقية، فإنها . مية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبيرالمملكة المغربية دولة إسال : "وينص الدستور المغربي في تصديره على

ط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشي. تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة اإلفريقية

  ".كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السالم واألمن في العالم. تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عالميا

  .أبرز بعض مبادئ الدستور المغربي –. حدد مفهوم الدستور -:التقويم المرحلي

  :مر الدستور المغربي بعدة مراحل أهمها -٢

  

  

  

استخالص بعض المبادئ 

التي تجعل من الدستور 

القانون األسمى للدولة 

 المغربية؛

  

  151ص  1الوثيقة 

  151ص  2الوثيقة 
  متى ثم إحداث أول دستور للبالد؟

  ماهي أهم مضامين تعديالته األخيرة؟

أنشأت المجلس الدستوري ولجان التحقيق  1992إن تعديالت سنة ، 1996و 1992و 1980و 1972و  1970، غير أنه مر بعدة تعديالت سنوات 1962إقرار الدستور المغربي سنة تم 

ووفقا للنصوص الجديدة التي أقّرت في استفتاء عام جرى . مجلسينفأسست هيئة تشريعية من  1996أما تعديالت سنة . سنة 20إلى  21النيابية، وخفضت سن المواطنة القانونية الكاملة من 

فقبل ذلك . كما عززت التعديالت الجديدة قدرة مجلس النواب على مساءلة الحكومة. ، أصبح انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب يتم باالقتراع الشعبي المباشر1996سبتمبر /أيلول 13في 

  .بطريقة غير مباشرةالتعديل كان ثلث مجلس النواب ينتخب 

  .حدد سنوات التعديالت التي خضع لها الدستور المغربي -:التقويم المرحلي

  



  

  :الدستور هو أسمى قانون في البالد -٣

ترسيخ بعض المفاهيم   

السابقة كالمساواة 

  .والحقوق والواجبات

  152ص  1الوثيقة 

  152ص  2الوثيقة 

  153ص  3الوثيقة 

، كما يؤكد على حق المواطنين في االنتخاب نص الدستور المغربي على المبادئ األساسية للحريات العامة وحقوق اإلنسان، فجميع المواطنين سواسية أمامه وأمام القانون  المغربي؟ما هي مضامين الدستور 

  .ية والمبادرة الخاصةوتقلد الوظائف والمناصب العمومية، كما ينص على حق المواطنين في التربية والشغل وحقوق الملكية الفرد

  .البالد كما ينص الدستور المغربي على واجبات تتمثل في الدفاع عن حوزة الوطن، وتحمل التكاليف العمومية، وكذا تحمل تكاليف الكوارث التي تصيب

  .بذلك، فالدستور المغربي ينص على حقوق وواجبات على السواء بين المواطنين

  .مضامين الدستور المغربيأبرز أهم  - : التقويم المرحلي

  .حدد بعض مضامين الدستور المغربي –. أبرز مفهوم الدستور -: التقويم اإلجمالي

  من إنجاز األستاذ عبد المولى الشركي مصباح
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